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In de vorige krant noem- 
den we de vaste ver- 
spreid{st)ers: laten we 
Gerrit en Hilde nou 
ver؟eten zijn. Excuus 
daarvoor 1

de redaktie

BURENHULP
De Burenhulp zoekt nog 
steeds vrijwilligers 
(v/m) die iemand in een 
rolstoel eens willen 
helpen rijden. Bel even 
naar Ad in De Reiger 
(tel. 845676).

De nieuwjaarsreceptie 
in de Reiger vond bijna 
in februari plaats, 
maar was er niet minder 
gezellig om. Er kwamen 
zoveel mensen, dat ze 
nèt in de zaal konden.
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NOOIT MEER FASCISME!
Een gesprek met Ben Kuster

rug naar de Februari- 
staking. Wat is jouw roi 
daarin geweest?
Ben: "Al voorde oorlog 
was ik aktief in de CPN • 
Toen de duitsers Neder- 
land binnen vielen be- 
sloten wij het archief 
van het partijburo on- 
der te laten duiken. 
Met 10 bakfietsen heb- 
ben we het spul ver- 
huisd. De duitsers moe- 
ten er lucht van gekre- 
gen hebben want een paar 
dagen erna werd ik ge- 
arresteerd. Ze konden 
niks bewijzen en uit- 
eindelijk hebben ze me 
laten gaan. Bij dat ver- 
hoor zat ook nog zo'n 
NSB-er die m'n shag in- 
pikte. Ik dacht nog؛ die 
kom ikt.z.t. bij je 
terughalen."
Of daar nog iets van ge-
komen is? Ben: "Nee, ik
heb hem na de oorlog 
niet meer gezien, hij 
zal wel aan het oost- 
front gebleven zijn. 
Nou, die NSB-ers gingen 
van lieverlee de joden 
pesten. De WA liep op 
straat en dan sloegen ze 
de pet van je hoofd als 
je die op hield. Het 
bleef niet bij pesten: 
joden werden door hen in 
elkaar geslagen, win- 
kels werden aangeval- 
len en in de tram werden 
joden lastig gevallen. 
Het werd zo gortig dat 
we er wat tegen gingen 
doen. Een aantal leden 
van de boksschool van 
Bennie Brun (waaronder 
vee.l joden waren) vorm- 
den knokploegen. Toen 
de WA weer mensen lastig

per 14 dagen naar huis 
mochten en ook nog eens 
iedere dag lange reis- 
tijden hadden, voordat 
we van het barakkenkamp 
op het werk waren. We 
wilden niet méér werken 
maar juist minder؛ Ik 
sprong op de tafel en 
riep: Rotterdam wordt 
gebombadeerd (vergis- 
sing van de engelsen) en 
onze gezinnen zitten 
zonder ons en moeten wij 
dan ook nog een uur lan- 
ger werken?
Het liep uit op een sta- 
king en die staking 
sloeg ook over op werk- 
verschaffingsprojekten 
bij Amsterdam. Dat was 
de eerste staking tegen 
de bezetter. We hebben 
daarvoor wel 12 weken 
strafkorting gehad." 
Ben is een krachtig uit- 
ziende man van een jaar 
of 60؛ energieke geba- 
ren, heldere ogen. Als 
ik naar z 'n leeftijd in- 
formeer blijkt hij tot 
m 'n verbazing 78 te 
zijn. Ben heeft er wel 
een verklaring voor: 
"Dat komt omdat ik al- 
tijd in de weer ben. Ik 
ben aktief in het huur- 
derscomité Oud-West 
(voorzitter) en pen- 
ningmeester van de kon- 
taktgroep Verzetsbe- 
' Ik ben elke dag
in de weer voor lots- 
verbetering van de ge- 
wone man en aktief te- 
gen het opkomend fas- 
cisme .Als je aktief bent 
wordt je niet gauw oud.

Februari 1941
Ik breng het gesprek te

Op vrijdag 25 februari 
wordt opnieuw de Febru- 
aristaking van 1941 her 
dacht. Deze staking was 
42 jaar geleden het mas- 
sale antwoord van meer 
dan 300.000 mannen en 
vrouwen in Amsterdam en 
omstreken op het weg- 
voeren van onze joodse 
landgenoten. Aan de 
staking ging de oproep 
"Staakt, Staakt؛i" van 
de illegale CPN vooraf. 
Ben Kuster, die hier in 
Oud-West woont was ٠۴- 
bij en vertelt wat voor- 
afging aan de staking en 
hoe het afliep.

Werkverschaffing
Ben: "Ik werkte in het 
begin van de oorlog in 
de werkverschaffing. 
Dat kwam omdat ik niet 
in Duitsland wilde wer- 
ken. Ik had al een paar 
keer een oproep gehad. 
Van de arbeidsbeurs 
moest ik toen in de 
werkverschaffing. In 
die tijd betekende dat: 
graâfwerk met de schep، 
Ik kwam in een betrek- 
kelijk klein projekt in 
Ruinen terecht. Er za- 
ten daar vooral Rotter- 
dammers. Ik werd talud- 
graver, dat wil zeggen 
dat je dan sloten schuin 
mocht afsteken. Het be- 
taalde wat beter dan het 
gewone werk, het ver- 
eiste kennelijk meer 
intelligentie?" Hij 
moet er even bij la- 
chen. "Enfin, die duit- 
sers kwamen met het plan 
om ons per dag 1 uur 
langer te laten werken. 
Terwijl we maar éénmaal
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de pogingen van ver- 
schillende regeringen 
om de vier van Breda 
vrij te krijgen. Het 
zijner inmiddels nog 
'
Ben؛ "Lages is door 
Samkalden vrij geiaten. 
Hij was stervende, zei- 
den ze. Hij heeft nog 
jaren in Duitsland van 
Z1]I1 pensioen mogen ge- 
nieten. Maar die twee 
die nog over zijn krxj- 
gen geen kans er stiekuin 
tussen uit te knijpen. 
Daar zorgt het oud ver- 
zet wel voor!"

S a c h s e n h ^ s e n
Ook in Amersfoort bleef 
Ben maar enige maanden. 
Hij werd op transport 
gesteld naar het be- 
ruchte concentratie- 
kamp Sachsenhausen. 
Daar heeft hij tot het 
eind van de oorlog ge- 
zeten. Wat hij daar al- 
lemaal mee heeft ge- 
maakt is met geen pen te 
beschrijven. De sporen 
zijn nog te zien. Zo 
mist Ben een wij svin- 
ger, heeft hij nog 
steeds last van z أ n ver- 
brijzelde been en moet 
hij z'n maag missen. 
Ben: "Eten gaat nog goed 
hoor. Ze hebben er een 
stuk dikke darm tussen 
gezet en die doet goed 
z'n best. Natuurlijk 
moet ik wel diëet hou- 
den."
Tegen het einde van de 
oorlog vluchtten de 
duitsers voor de russen 
naar het westen. De ge- 
vangenen moesten mee, 
lopend. De tocht duurde 
dagen en wie niet meer 
kon, werd neergescho- 
ten. Later kreeg het de 
naam van dodentocht. 
Zwaar ziek, diarree , 
toch hield Ben het vol 
en kwam meer dood dan

ging toen zij in de 
werkverschaffing staak 
ten . Daarvoor kon de ١١١^٢١  
nu wat meer begrip voor 
opbrengen nu hij in het- 
zelfde schuitje zat. 
Ben 1*؛we hebben nog sa- 
men akties gevoerd. Een 
jodenjongen werd iedere 
avond ontzettend afge- 
tuigd door die SS-ers. 
Uit protest weigerden 
we rs avonds te zingen 
{het zingen was ver- 
plicht). Die ambtenaar 
zei tegen de commandant 
dat we niet zongen zo- 
lang ze die jongen mis- 
handelden. Dat hielp 
want de jongen werd 
voortaan met rust gela- 
ten ٠ ٠'

Amersfoort
De gevangenen werden 
vervolgens naar het mo- 
delkamp in Schoorl ge- 
bracht.Ben: '٠ In Schoorl 
hadden we het goed, kre- 
gen goed te eten. Maar 
toen kwam het bericht 
dat we op transport naar 
Amersfoort moesten. De 
kampcommandant kwam 
langs de barakken om ons 
dat te vertellen ٠ Hij 
zei dat we geluk hadden 
als er na een half jaar 
geen kruisje achter on- 
ze naam zou staan ٠ Hij 
heeft gelijk gekregen. 
In Amersfoort zat onder 
andere de beruchte beul 
Kotalla. Je kreeg meer 
slaag dan eten en je 
moest er onmenselijk 
hard werken. KotSlla 
verzon de meest sadis- 
tische spelletjes om de 
gevangenen het leven 
zuur te maken. Zo had 
hij de gewoonte zijn si- 
garet op je gezicht uit 
te drukken. Kotalla was 
de meest sadistische 
ploert die er rond 
liep."
Ben is verbitterd over

viel, heeft die knok- 
ploeg dat tuig van de 
straat geslagen. Een 
van de WA-mannen, Koot 
heette hij, raakte zo 
gewond dat hij eraan 
stierf. Nou f toen had 
je de poppen aan het 
dansen. De griine poli- 
zei ging zich ermee be- 
moeien. Joden werden 
opgepakt. Voor de ille- 
gale CPN was dat de 
druppel die de emmer 
deed overlopen. Ze kwa- 
men met het pamflet 
"Staakt,staakt,staakt” 
Later is de rol van de 
CPN wel gekleineerd, 
maar zelfs Lou de Jong 
van oorlogsdocumenta- 
tie heeft de belangrij- 
ke rol van de communis- 
ten bij de Februarista- 
king moeten erkennen.. 
Bij de tram en de be- 
drijven hebben we deze 
oproep verspreid.
Ik heb onder andere de 
strijd meegemaakt bij 
de ijssalon in de van 
Woustraat." Ben woonde 
toen in de Tolstraat. 
Hij heeft zich enorm in- 
gespannen om de staking 
zo massaal mogelijk te 
laten zijn. De vrouw van 
Ben had een belangrijke 
taak in de leiding van 
de staking.
Ben werd tijdens de 2e 
stakingsdag in de Run- 
straat herkend door een 
ss-er die hem al eerder 
verhoord had.

Opgepakt
Ben: "Ik was nog geen 
5 min. thuis of ik werd 
weggehaald door'deSS." 
Eerst werden ze in een 
turnschool op het Raam- 
plein ondergebracht. 
Daar zat ook de 
voorzitter van de 
christelijke ambtena- 
renbond, dezelfde man 
die tegen hen tekeer
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zen.
Ik ben aktief tegen het 
opkomend fascisme en 
dat schijnen ze te we- 
ten. Ik ben maanden lang 
met anonieme telefoon- 
tjes lastiggevallen. 
Ze zeiden dat ze mij, de 
jodenvriend, wel zouden 
krijgen ٠ Ik weet dat het 
centrumpartij - lieden 
zijn, want dat heeft er 
êën zelfs toegegeven٠ 
Ik was laatst een week- 
end weg. Kom ik terug, 
hebben ze m'n hele voor- 
deur met hakenkruizen 
beklad. M'n ramen inge- 
gooid. Het huis lag on- 
der de scherven en stuk- 
ken stoeptegel." Ben 
wijst haar een stoel en 
een bank waar de diepe 
inkepingen,veroorzaakt 
door een zwaar voor- 
werp, nog duidelijk te 
zien zijn. Hij kijkt me 
doordringend aan^ heft 
z' n h a n d ^ w a t o p  M'n" ؛
buren die het echt niet 
altijd met me eens zijn 
hebben me geweldig ge- 
holpen. Hebben alles 
opgeruimd en er nieuw 
glas ingezet. Op zo'n 
moment is het fijn als 
je weet dat je buren 
hebt.
Ik zou de mensen, voor- 
al de jongeren op wil- 
len roepen: Verzet je 
tegen dat opkomend fas- 
cisme. Laat je niet mee- 
slepen in die vreemde- 
lingenhaat, maar denk 
na. De 25e van deze 
maand is de Februari- 
herdenking. Het is nu 
meer dan nodig, dat we 
naar die herdenking 
gaan. Met een massale 
opkomst kunnen we tonen 
dat we het nieuwe fas- 
cisme en racisme niet 
willen إ"
Wim de Jong, oud-redak- 
tielid

Ook aan de oorlog her- 
inneren werd taboe. 
Drees haalde het zelfs 
inz'n hoofd oud-SS-ers 
naar Korea te laten gaan 
om daar mensen van het 
leven te ؛beroven. In 
Duitsland kwamen aller- 
lei fascisten weer op 
hoge posten terecht.

Anno 1983
Nu, met de crisis, zie 
je dat het fascisme weer 
de kop opsteekt. We 
staan zelfs toe dat we 
een fascist in de Kamer 
hebben. Zeker, die Cen-

levend in Hagenau bij de 
Amerikanen aan.

Na de bevrijding
Vervolgens moesten ze 
in België aansterken. 
Ben: "We hebben het on- 
gelooflijk goed gehad 
daar. We liepen nog in 
onze gestreepte pakjes 
en werden overal ont- 
haald op wat ze maar 
hadden. Daarna ging de 
reis door naar Amster- 
dam. Na verloop van tijd 
heb ik me weer voor het 
partijwerk aangemeld. 
Dat was een prachttijd.

**We moeten echt massaal naar de Dokwerker gaan"
trumpartij is nu nog een 
kle ine partij, maar 
Hitler is ook met een 
paar man in een bier- 
kelder begonnen. En ie- 
der weet toch wat dat 
heeft opgeleverd. Toen 
waren het de joden die 
de schuld van de crisis 
kregen, nu zijn het de 
buitenlanders ٠ 
De Centrumpartij be- 
dient zich ook van knok- 
ploegen en gooit bij 
mensen ruiten in. Kalkt 
muren en deuren onder 
met fascistische leu

De communisten waren 
populair en De Waarheid 
was de grootste krant 
van Nederland. Maar dat 
was snel afgelopen. Al 
snel werden we uit alle 
belangrijke funkties en 
overleggen gestoten. 
Enfin, de vooroorlogse 
situatie werd weer her- 
steld en er werden zelfs 
soldaten naar Indië ge 
stuurd om daar de vrij- 
heidsstrijd neer te 
slaan. Hoe was het mo- 
gelijk . We waren pas on- 
ze eigen vijand kwijt.
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BESTRIJDT DE KRISIS, NIET DE ^REEM
ten maar voor elkaar in- 
leveren. Weer worden de 
rijken buiten schot ge- 
laten ٠ Van dit klimaat 
proberen fascistische 
groepen als de centrum- 
partij opnieuw gebruik 
te maken door bepaalde 
groepen als oorzaak van 
de krisis aan te wijzen. 
De geschiedenis heeft 
geleerd dat dit tot on- 
derdrukking en massale 
vernietiging kan leiden 
Het fascisme zal onze 
problemen nooit oplos- 
sen. Dat moeten we zelf 
doen.Daarom is gezamen- 
 jk verzet, ongeachtي1
onze huidskleur, nood- 
zakelijk.
Wat kunt ٧ zelf doen
Het anti-fascisme comi- 
tê in de buurt heeft het 
initiatief genomen om 
groepen, die nu in ver- 
zet zijn, uit te nodi“

aangewezen. Er volgde 
een ware hetze tegen Jo- 
den, communisten, SOCİ- 
alisten, homo's, zigeu- 
ners, enz.
Met de nazi-bezetting 
werden de joden massaal 
weggevoerd. Maar op 25 
februari 1941 staakten 
meer dan 300.000 men- 
sen tegen deze ver- 
schrikkelijke gebeur- 
tenissen en dus tegen 
het fascisme, (na een 
oproep van de verboden 
CPN, red.ر .

De krisis van 1983
Ook ٢» ^ ٨٧  wordt ons 
het leven zuur gemaakt 
door een regeringspoli- 
tiek van botte bezuini- 
gingen. Door middel van 
een verdeel- en heers- 
politiek wordt ons dit 
in de maag gesplitst. 
Juist niet-kapitaal- 
krachtige groepen moe

De krisis van 1929
Ook in 1 و2و  ging de kri- 
sis gepaard met inkrim- 
ping van investeringen 
en met ontslagen ٠ De 
werkloosheid groeide 
gigantisch. Ook toen 
voerde de regering een 
bezuinigingspolitiek: 
lonen en uitkeringen 
gingen omlaag, vrouwen 
moesten terug naar huis 
Ook in die tijd pleit- 
te de regeringsleiders 
(Colijn) voor de hand- 
having van de orde "ten 
koste van de vrijheid". 
Volksoproer werd bloe- 
dig onderdrukt (het 
Jordaanoproer, de mui- 
terij op de Zeven Pro- 
vinciën). Maar de fas- 
cistische NSB werd 
daarentegen ongemoeid 
gelaten. Toendertijd 
werden de Joden door de 
fascisten als zondebok

FAŞİZME KARSI KAFALI 
SALON GÖSTERİSİ

Tüm Semt Sakinlerine,
24 Şubat'1983 PERŞEMBE günü akşamı saat 20.00'de, van Limburg stirum- 
straat 119, adresindeki "Koperen Knoop" ta faşizme karşı bir akşam 
düzenlenmiştir.
Bu akşamda ikinci dünya savaşında Yahudilere karşı yürütülen ' 
baskı ve kıyımlara karşı HollandalIların yürüttükleri protesto ve grev 
eylemleri anılacak. Bu aîşam aynı zamanda son dönemlerde iyice su yüzüne 
ç؛ıkanırk؟ı ve faşist politik akımların (centrumpartij gibi) * 
defolun diye yürüttükleri ayrımcılığa karşı bir “
Bizde semtimizde bu tehlikenin önemini görüyor ve bu tür gruplara 
semtimizde kesinlikle imkan vermemeyi
Bu akşamda yabancı demokratik örgüt temsilcileri, Sürinamlı gruplar ve 
faşizme kar^ı kadınlar da konuşma yapacaklar. Ayrıca tartışma, müzik ve 
içecek de olacak.
Ne yazık ki tercüme imkanımız yok. BirazHollandaca bilen arkadaşınızı 
veya tanıdığınızı getirerek katılırsanız memnun oluruz.
Bundan başka 1 Şubat 1983 salı günü, van Limburg Stirumstraat 133 
adresindeki kütüphanede bir fotoğraf sergisi açılacaktır. (Tekens aan 
de wand adı altında). Herkes davetlidir.
Faşizme, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı semt komitesi. Adres؛ 
van Hallstraat 81.
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ن ط . ر س ا ن ا ز ن ا ء س ل و و ا س ه : ٧^ ص
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[DELINGEN!
gen op donderdag 24 fe- 
bruari om 20.00 uur in 
de Koperen Knoop. Wat 
doen zij met problemen 
waar wij allemaal mee te 
maken hebben? De vol- 
gende groepen zijn uit- 
genodigd:
het LOBH (landelijke 
organisatie belangen- ٩ behartiging huisves- 
ting) over o.a.؛ het 
spreidingsbeleid; 
het OBASA over: stads- 
vernieuwing; 
het Platform van uitke- 
ringsgerechtigden أ 
krakers;
vrouwen tegen fascisme; 
United World (buurtpro- 
jekt voor en door jon- 
ge Surinamers أ 
Simon Korper (oud-ver- 
zetstrijder)أ 
Platform van demokrati- 
sche organisaties van 
buitenlandse werkne- 
mers;
Jongerencentrum de 
Vuurtoren,
Dit alles wordt in een 
gezellige sfeer afge- 
wisseld met diskussie 
en met de *Fanfare van 
de eeuwigdurende bij- 
stand'. Tot slot: na- 
praten met een drankje.

Tentoonstelling
Vanaf ٦ februari is er 
in de bibliotheek, van 
Limburg Stirumstr. 133, 
een tentoonstelling 0- 
ver fascisme, toen en 
nu, onder de titel: "Te- 
kens aan de wand".
Comité van buurtbewo- 
ners tegen fascisme, 
racisme en vreemdelin- 
genhaat. p/a: van Hall- 
straat 8أ.



Buurtkrant Hugo de Groot

doodleuk bij te kijken. 
Die gaten in de trot- 
toirs worden door rat- 
ten veroorzaakt, 's 
nachts zie je ze over 
de straat lopen in de 
buurt van het huisvuil. 
Dan zijn er plekken 
waar tegels omhoog ko- 
men, boomwortels die 
naar water zoeken door- 
dat het grondwater 
steeds dieper zakt als 
gevolg van steeds meer 
bodemvervuiling.
Waar is die solidari- 
teit tegenover mensen 
die wel bewust hun om- 
geving schoon houden? 
Moeten die vuil van een 
ander opruimen omdat 
die anderen het eenvou- 
digweg verdommen hun 
plicht tegenover de ge- 
meenschap te voldoen? 
Ja a-sociaal zijn die, 
die kranten en allerlei 
drukwerk op straat, 
gooien alsof de straat

wordt dit 's avonds ge- 
daan zodat niemand het 
ziet.
Ik vind dat zulke men- 
sen a-sociaal zijn en 
voor elke zak ٥٤ ander 
vuil die buiten wordt 
gezet, bestraft moeten 
worden met 100 م,- boe- 
te. Vervuilers kun je 
niet anders aanpakken, 
waar zouden we naar toe 
gaan als iedereen dit 
zou doen?
Klagen dat kinderen 
niet genoeg speelruimte 
hebben is niet genoeg, 
schep dan eerst voor- 
waarde dat ze op een 
schone straat kunnen 
spelen. Je leeft in die 
straat het is je eigen 
omgeving, hoe kun je in 
godsnaam je eigen mi- 
lieu zo vervuilen? Jaar 
in jaar uit staan er 
oproepen in kranten, 
ook in de buurtkrantï 
"hou ’t schoon 'tisje 
eigen straatje". In 
tien minuten heb je de 
stoep geveegd. In de 
V. Oldenbarneveldstr. 
moet je slalom lopen 
vanwege de stront, 
zelfs als honden aan de 
riem lopen kakken ze op 
de stoep of pissen te- 
gen je gevel aan en hun 
baas of bazin staat er

BROOD, KAAS, MELK, و ح  
EIEREN, GROENTEN
EN FRUIT: ٠٠٢
alles van biologisch- 
dynamische kw alite it

Om maar meteen te be- 
ginnen, de buurt ver- 
vuilt met de dag meer. 
De V. Oldenbarneveldt- 
str. is wel de vuilste 
straat van de Hugo de 
Grootbuurt. Wat zijn 
dit toch voor mensen 
die hun vuil op straat 
deponeren wanneer het 
hun uitkomt?
Als de stadsreiniging 
maandag geweest is 
staan er zakken en an- 
der vuil op dinsdag op 
straat, zijn ze donder- 
dag geweest staat er 
vrijdag dezelfde troep 
het hele weekend bui- 
ten. Gezwegen van indi-viduen die hun vuil bij 
een anderz'n deur zet- 
ten.
En maar kankeren op de 
vuilnisman, kankeren 
over milieuvervuiling 
van vaten in de grond 
en het storten van ver- 
gif in de zee. Begin 
dan eerst bij jezelf 
dan kan je protesteren. 
Je staat b.v. met men- 
sen te praten die daar 
schande van spreken, 
maar diezelfde mensen 
zetten even later hun 
huisvuil op straat als 
de vuilnisman net ge- 
weest is.. Dit is toch paradoxaal. Meestal

VOEDINGSWIJZER
Hugo de Grootplein 20 ٠٠

٠١٠١̂٠
TOT ZIENS!1
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BELASTINGEN
* Als u een banklening 
heeft lopen graag uw 
kontrakt meenemen ه]اا - 
dat de betaalde rente 
aftrekbaar is.

* Alle bonnetjes van uw 
eventueel extra kos- 
ten i.v.m. ziekte die 
niet door het zieken- 
fonds zijn vergoed. 
Aftrekbaar zijn de 
ziekenfondspremie, 
dieetkosten, tand- 
arts, eigenbijdrage, gezinszorg, extra 
kleding en bewassing 
voor ernstige zieken, 
kontributie van een 
kruisvereniging e.d.

Als u ook niet naar de 
Schiemanstraat 2 kunt 
komen omdat u zeer 
slecht ter been bent, 
kunt u de sociaal raads- 
vrouw bellen en een af- 
spraak maken.
Voor alle belastingza- 
ken die niet de aangifte 
1982 betreffen kunt u 
bij de sociaal raads- 
vrouw terecht op haar 
spreekuur:
maandag, dinsdag, don- 
derdag en vrijdag 9-12 
uur.
De sociaal raadsvrouw, 
Bilderdijkpark 4A, tel. 
12.00.89.

Veel mensen hebben weer 
hun aangiftebiljet ont- 
vangen. Van 21 februari 
tot 15 april kan men dat 
laten invullen op het 
belastingkantoor, Wi- 
bautstraat 2-4. Daar 
zijn van 8-12 uur en van
1 3-1 6 uur een groot aan- 
tal ambtenaren doende 
de biljetten in te vul- 
len ٠ Voor wie slecht ter 
been is zijn er hulppos- 
ten in de wijken. Voor 
onze buurt is dat Schie- 
manstraat 2 (bereik- 
baar met tram 3, halte 
Haarlemmerplein)٠ 
Wilt u vooral het bil- 
jet nadat het is inge- 
vuld terugvragen en 
pag. 2 en 3 kopieëren?U 
heeft die gegevens la- 
ter vaak nodig voor 
huursubsidie of studie- 
beurzen.
Alsunaar de belasting- 
dienst gaat met uw bil- 
jet moetu de volgende 
zaken meenemen:
* Jaaropgave 1982 van 
uw uitkering of loon, 
AOW of pensioen.

* De laatste afschrif- 
ten van uw bank ©fgi- 
ro in 1982. Dit omdat 
de belastingdienst 
uw saldo en eventuele 
rente wil weten.

één grote vuilnisbak 
is. Daardoor verpaupert 
de buurt steeds sneller 
en wordt het onleefbaar 
in deze buurt te wonen. 
Hebben mensen dan hele- 
maal geen schoonheids- 
gevoel, zijn ze zo af- 
gestompt? Dan zijn er 
ook mensen die zeggen 
"het helpt toch niet". 
Dus ook niet proteste- 
ren tegen kernwapens, 
tegen huurverhoging, te 
gen energieprijzen etc. 
want het helpt niet, je 
kunt er toch niets aan 
doen? Ja, als je zo een 
mening hebt, spring dan 
in het water dan ben je 
overal vanaf.
Laten we een actie be- 
ginnen tegen deze onver 
dragelijke toestand, 
zodat de buurt weer 
wordt zoals ze éénmaal 
was , schoon.

j. Ploeger

M O D E R N W m g g

voor hem voor haar د

maandags gespten 
P.G. Kruisinga,
de Clercqstraat 24, tel.12 ÛS 22

ء ة ؛ ئ m**“ ة

lllensink b .v.„

M M İ 1 1  BROOD-BANKET- 
EN HORECABAKKERIJ

19 FREDERIK HENDRIKSTRAAT 
202 121 -BILDERDIJKSTRAAT&



De kursus is van 8 tot؛ 
■10 uur op de dinsdag- 
 avond en wordt gegeven•؛
,.door Aschwin Wilbrink: 

De kursusduur is 10 keer؛■؛ 
een avond en de kosten:؛; 

,-.:bedragen ƒ 6 0 
De nieuwe kursus start 

22 op dinsdagavond؛:: 
maart. Belangstelling?,

.-:Bel dan het Trefpunt 
?؛:Telefoon؛ 84.24.73.

BUURTAGENDA
voor de buurtagenda inleveren voor 8/3 

bij een van de redaktieadressen.
Tekst onde^ verantwoordelijkheid van inzender

3ileum - festiviteiten: 
plaats die o.a. op de: 
3uurt gericht zullen- 
zijn. Ook wil de school:

م..م• ث م.متحم
Jinsdagochtend 22 fe- :ruari wordt de film nu onderzoeken hoe het

BUREN 
HULP

oud-leerlingen na hun: 
schooltijd is vergaan.

de Reiger. Deze filiT

burenhulp Hugo de ؛Dé 
':Grootbuurt zoekt nog 

enkele vrijwilligers,؛:
 die bereid zijn af en.:؛

 ;؛؛toe boodschappen, klus:؛-
 jes e.d. voor buurtge—؛•
 snoten ^e doen. Wie wil؛:
::er bijvoorbeeld af en:: 
 ̂؛oe met iemand in een؛
:٧ ?rolstoel wandelen:؛ 

kunt 7.ich opgeven bij 
buurthuis de Reiger, V.؛؛؛ 

65 .Reigersbergenstraat 
Maar burenhulp vragen::؛؛ 

'kan ook. Bel op werk- 
 dagen vöór 2 uur naar::؛

het buurthuis en we:.: 
proberen u nog dezelfde؛؛؛ 

.:■dag te helpen. Tel؛؛: 
.84.56.76•

alle oud-leerlingen op 
om voor 1 maart contact 
op te nemen. Dat kan 
schriftelijk (Concor- 
dia Inter Nos , antwoord- 
nummer 15411, ٦٥٠٠ PZ,

aat over de huisves- 
tingsproblemen van OU" 
deren.
'a afloop van de filjr 
unt u met elkaar na- 
praten over de aange- .roerde problemen, u »®fterctam; een postze-gel hoeft niet) of te- 

lefonisch (848705). Voor nadere inlichtin~ 
jen:c. Kassteen(848705 
of 0 2 4 0 5 6  .en j (و95-
Sprenger (96144 
03480-16441).

of

DOKA-
KURSUS
In buurthuis het Tref•: 
punt start in maart؛ 
weer een dokakursus 
voor beginners om te le- 
re؛} afdrukken en ont-

ER IS ALTIJD WAT
22 febr. 10 uur film voor ouderen in de Reiger
23 febr. 2 uur themamiddag bijstand in de Reiger
24 febr. manifestatie tegen vreemdelingenhaat

in de Koperen Knoop
25 febr. herdenking Februaristaking J.D.Meyer-

plein
3 maart 2 uur ̂ ormatiebijeenkomst vrouwen in 

de bijstand, Trefpunt 
6 maart sluitingsdatum kopij Buurtkrant
8 maart internationale vrouwendag
9 maart 2 uur themamiddag WAO in de Reiger 
18 maart Buurtkrant komt uit
23 maart 2 uur themamiddag AOW in de Reiger,

FILM

"Zorgvuldig afgestoft" 
“ertoond in buurthuis

‘unt zich dan tevens 
pgeven voor een praat- 

groep van ouderen, die 
zal starten op dinsdag- 
ochtend 1 maart.
'anvang film 1 0.00 uur. 
“anaf 10 إ kunt u te- 
recht voor een kopj e 
offie.
osten ƒ 1,-. Koffie 

.50 cent.

JARIGE
LTS
Dit jaar bestaat Con- 
cordia Inter Nos, de LT£ 
aan de Fred. Hendrik- 
straat, 110 jaar. Ir 
1873 werd de school op- 
gericht door de gelijk- 
namige timmerlieden- 
vereniging. Toen wa£ 
het een avondschool 
waar aankomende timmer- 
lieden tekenonderwij £ 
konden krijgen. Nu wor- 
den er 650 leerlinger 
opgeleid voor een be- 
roep in de bouw of in de 
metaal.
In oktober vinden de ju-



—  PROGRAMMAOVERZICHT ——
BUURTHUIS TREFPUNT

3e HUGO DE GROOTSTRAAT ة  TEL.842473
Peuterspeelzaal voor kinderen van 2 -  4 jaar.

Peuterspeelzaal 1, op ma , di, do, en vrijdagmorgen van 9 - 1 2 uur.
Peuterspeelzaal 2, op ma , di, WO, do, en vrijdagmorgen van 9 - 12 uur.

Kinderen van 4 - 1 0  jaar
maandag 16.00-17.30 u. Na vierenopvang 6-10 jaar 75 ٨۴ ■ per keer
dinsdag 16.00-17.30 u. Na vierenopvang 6-10 jaar 75 ct. per keer
woensdag 14.00-15.30 u. Instuif 4-7 jaar 75 ct. per keer

14.00-15.30 u. Instuif 6-10 jaar 75 ct. per keer
donderdag 16.00-17-30 u. Na vierenopvang 6-10 jaar 75 ct. per keer

Tieners vanaf 14 )aar.
donderdag 18.30-20.nn u. Aktiviteiten voor meiden ٠ f.1f- per keer

18.30-20.30 u. Minisoos gratis
Tieners van 10 -  13 jaar

maandag 15.00-17م3ه u. Inloop gratiswoensdag 19.00-20.00 u. Sportgroep
vrijdag T5.00-17.30 u. Inloop gra-tis

Aktiviteiten voor volwassénen.
maandag 19.30-20.30 u. Jazzballet voor beginners f. 12,- p.m.20.30-21.30 u. Jazzballet gevorderden f. 12,- p.m.20.00-21.00 u. Spaans voor beginners* f.54,- 12 lessen

20.00-21.30 u. Engels gevorderden f.54,- 12 lessen
20.00-22.00 u. Amateur Fotografen Koll.
v.a. 19.30 u. Buurtsoos

dinsdag 19.30-20.30 u. Konditietraining vrouwen f. 12,- p.m.20.30-21.30 u. Konditietraining vrouwen ۴-12,- p.m.
19.30-21.30 u. Naaikursus 12 lessen20.00-22.00 u. Dokakursus* f.60,- 12 lessen
v.a. 21.00 u. Tafeltennis f.1,25 per keer
v.a. 19.30 u. Buurtsoos

woensdag 9.30-11.30 u. Kreativiteitsgroep f.3,- per keer
10.00-11.00 u. Gymnastiek f. 12,- p.m.

.و30-11.30 u. Naaikursus-* f.60,~ 12 lessen
20.30-21.30 u. Muz iekwerkwinkel f.45,~ 10 lessen
v.a. 20.30 u. Volleybal* f.1,25 per keer

donderdag 9.30-11.30 u. Vrouwenochtend met kinderopvang
9.30-11.30 u. Open School voor vrouwen f.2,50 per keer
v.a. 20.30 u. Sport* f.1,50 per keer

zondag middag Tafeltennissen f,1,50 per keer

Bij de met een* gemerkte aktiviteiten is in ieder geval n©g plaats en 
verder kunnen kinderen o٥k altijd terecht op de genoemde tijden.



Buurtkrant Hugo de Groot

veranderingen in' de 
maatschappij, met name 
in buurten ais de onze, 
Door alierlei werksoor- 
ten bij elkaar te bren- 
gen in ëên praktijk en 
in êên centrum, hoopt 
men de gezondheidszorg 
en het welzijn van 
buurtbewoners te verbe- 
teren.
Aan de oprichting van 
het gezondheidscentrum 
is een jaar of acht ge- 
werkt. Tot zover een 
heel korte samenvatting 
van het persbericht van 
de Stichting Gezond- 
heidscentrum. Tegen de 
tijd dat het gebouw ge- 
opend zal worden, zal 
de buurtkrant u uitvoe- 
riger informeren.

Hans Hartman
©p 11 februari werd in 
het gat aan de van Hall- 
straat, waar pas uog dé 
Prinsessekerk stond, de 
eerste paal geslagen 
voor een gezondheids- 
centrum. Boven het een- 
trum komen 5 lagen SO- 
ciale woningbouw.
In het centrum komen 
minstens 3 huisartsen- 
praktijken. In iedere 
praktijk werkt een team 
bestaande uit een arts, 
maatschappelijk werk- 
ster, praktijk-assis- 
tente en wijkverpleeg- 
ster. Er komen ook fy- 
siotherapeuten, een 
vroedvrouw en misschien 
een diëtist en een pe- 
dicure in het centrum. 
Daarnaast is er ruimte 
voor een op te richten 
^tiëntenvere^.iging. 
Hoewel er de laatste 
jaren steeds meer ver- 
schillende specialis- 
ten zijn gekomen, is ook 
de taak van de huis- 
artspraktijk steeds 
zwaarder geworden als 
gevolg van allerlei

tegen verkrachting ٧٢٠٧١٨٢٠٨
Wij zoeken vrijwilligsters voor minimaal 10 uur 
per week. Voor reakties en inlichtingen kunt u

 zich wenden tot؛
Vrouwen tegen Verkrachting65 Herengracht

247644 Telefonisch te bereiken onder het nummer
op de volgende tijden؛

Maandag 19.30-21.30 uur 
Donderdag 14، 00-16.00 uur 
Vrijdag 14.00-16.00 uur 
1e en 3e woensdag 19.30-21.30 uur

GEZONDHEIDSCENTRUM

12
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BIJVERDIENEN IN DE BIJSTAND
Eén van de eisen van de bijstandsvrouwen 
is: "Geen korting op de bijverdiensten" 
{zie ons artikeltje van vorige maand). 
Sinds ٦ januari is er weer een nieuwe re- 
geling gemaakt en natuurlijk een bezuini- 
gingsmaatregel. De laatste tijd zijn er 
zoveel regelingen veranderd of bijgekomen 
dat bijna niemand meer snapt hoe het één 
en ander in elkaar steekt.
Daarom willen we nu uitleggen hoeveel je 
mag bijverdienen met bijstand (RWW of AWB) .

bijverdienen, maar via 
deze regeling houd je 
wel erg weinig over٠ 
(De bazen wrijven in 
hun handen , want mensen 
willen wel graag zwart 
werken op deze manier) 
En als je geluk hebt en 
je kunt redelijk wat 
bijverdienen dan ver- 
val je weer tot de bij- 
stadsnorm.
Daarom geen korting op 
de bijverdiensten of 
beter nog f 400,- per 
maand erbij ٠

Bijeenkom sten
Heeft unog veel vragen 
over de bijstand?
In de.buurt worden er 
twee informatiebijeen- 
komsten georganiseerd 
en Rechtshulp voor 
vrouwen zal ook aanwe-
Dinsdagmiddag 1 mrt.van 
2 tot 4 uur in buurthuis 
Ons Huis,
van Beuningenplein 103 
tel.: 84.12.62 
Woensdagochtend 2 !١١٢،. 
van 9.30 tot 11.30 uur 
buurthuis ١t Trefpunt, 
3de H. de Grootstraat 5 
tel.: 84.24.73 
Er is kinderopvang aan- 
wezig en er zijn geen 
toegangsprij zen.

م د م
و2ء'مبوكبءء■
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Dat is ongeveer 15% van 
de bijstandsnorm; dus 
voor deze vrouw ± 15% 
van 1302,35 م=ƒ 217,75 
Dus als 1/4 deel van je

bijverdiensten hoger is 
dan dit bedrag dan 
zegt de sociale dienst 
dat het geen bijver- 
diensten maar hoofdver- 
diensten zijn. 
Dusalsjeb.v. م110ه ,- 
per maand bijverdient 
dan houd je zelf het 
hele bedrag en krijgt 
van de sociale dienst 
een aanvulling tot de 
bijstandsnorm en hier 
dus aangevuld tot 
ƒ 1302,35. En dan heb 
je weer evenvee 1 /weinig 
als zonder baantje.
De bij standsnorm is zo 
weinig dat je haast ge- 
dwongen bent om te gaan

Eénoudergez innen(mees- 
tal vrouwen met kinde- 
ren) krijgen per maand 
ƒ 1302,35.
Als een vrouw een beetje 
geluk heeft, vindt ze 
een bijbaantje om de 
touwtjes nog aan elkaar 
te kunnen knopen. Vroe- 
ger mocht ze ƒ 148,80 zo 
wie zo houden. Per ٦ 
j^uari wilde de rege- 
ring dit afschaffen, 
maar door de vele ak- 
ties van de bijstands- 
vrouwen mag deze vrouw 
nu ƒ 72,60 zelf houden. 
Een druppel op de gloei- 
ende plaat. Dit veran- 
dert nauwelijks iets 
aan de slechte positie 
van bijstandsvrouwen. 
Bovendien geldt de re- 
geling voor bij verdien- 
sten 2 ي jaar, dan w ^ d t 
alles als hoofdverdien- 
sten benoemd (zie hier 
onder) .
Stel een vrouw verdient 
ƒ 472,60 per maand bij. 
Dan mag ze er ƒ 72,60 
per maand zo wie zo hou- 
den (let wel: dit geldt 
alleen voor éën-ouder- 
gezinnen) en mag ze 25% 
( = ٤ deel) van ƒ 400 ,- is 
ƒ 100,- zelf houden 
(vroeger mocht men 1/3 
deel houden).
Er is echter wel een 
maximum aangesteld'wat 
je mag bijverdienen.



Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTHUISWERK ٠? DE TOCHT
die niet opgevuld mag 
worden, hierdoor wordt 
de speelzaal in haar 
voorthestaan bedreigd. 
"Laten we dat over onze 
kant gaan?"

Nee!
De volgende dingen 
staan te gebeuren of 
zijn al ondernomen:

PRIJSVRAAG
Hulde, het was inder- 
daad de letter A van 
het ATZ ( Amsterdamse 
Vereniging ter bevorde- 
ring van de tandheel- 
kundige zorg voor zie- 
ke^ondsverzekerden) , 
een van de mooiste en 
modernste in Amsterdam 
Je wordt er geholpen op 
afspraak. Het duurt wel 
even voordat je er te- 
recht kunt . Toen ik van 
morgen belde voor een 
afspraak voor halfjaar- 
lijkse controle, hoor- 
de ik dat ik pas half 
maart aan de beurt was. 
Ook de zorg voor onze 
tanden heeft te lijden 
onder de om zich heen 
grijpende bezuinigin- gen. Ik denk bv. aan de 
Stichting Goed Gebit , 
die samen met de school

Waar is dit?

إأ

DE SCHILDER DELTA CENTER
BEHANG EN GORDIJNSTOFFEN - AUTOLAKKEN - VERF IMPORT 
glas, tevens GLASSLIJPERIJ. kleermakerij
DELTA verf hecht op PVC -gifvrih
WERKT ABSOLUUT STREEPVRIJ MET KWAST
slag-en stootvast ,dus ook voor vloeren 2و
VOOR DE PRIJS VAN DOE-HET-ZELF- VERF HOEK ZAAGMOLENSTRAAT.

die in veel wachtkamers I 
hangen i Deze stichting 
houdt zich vooral bezig 
met voorlichting aan 
ouders en jortge kinde- 
ren. Er is zelfs een 
moederprojekt, gericht 
op aanstaande moeders.
Want de zorg voor het 
gebit begint al bij de 
zuigeling.

tandverzorging over 
٦.000.000 beschikken 
voor hun werk, wat nu 
teruggebracht dreigt te 
worden tot 350.٠٠٠ gul- 
den. En voor wie deze 
stichting niet kent 
moet maar eens denken 
aan al die dreigende 
posters over bloedend 
tandvlees en cariës,

gevolg?" De peuterwerk- 
ster van de Reiger, Coby 
Tjebbes, gaat met zwan- 
gerschapsverlof en zal 
na een hopelijk voor- 
spoedige geboorte van 
hun kind, niet terug- 
keren in de Reiger. 
Dat betekent een onbe- 
zette arbeidsplaats,

De Gemeente heeft m.i.v 
24 januari jl. een tij- 
delijke algemene vaca- 
turestop afgekondigd 
voor het buurthuiswerk, 
dat houdt in dat be- 
roepskrachten, die ver- 
trekken niet opgevolgd 
mogen worden.
"Wat is het direkte
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plaatsgevonden en wel 
op ٦٠ februari. 
Aanstaande dinsdag 22 
februari is er ,s mid- 
dags een demonstratie- 
^e werkonderbreking van 
2 tot 4 uur en houden 
een bijeenkomst in het 
Roothaanhuis, Rozen- 
gracht. De buurthuis- 
raad van de Reiger 
heeft besloten dat de 
Reiger dinsdagmiddag 
de 22e dicht zal zijn 
en ze roept alle be- 
langhebbenden en geïn- 
teresseerden op deel te 
nemen aan de activi- 
teiten tot behoud van 
het buurthuiswerk in 
de Hugo de Grootbuurt؛ 
Verdere informatie,bel 
naar de Reiger 845676 
of kom langs, van Rei- 
gersbergenstraat 65.

We proberen samen met 
de vakbond, samen met 
de werkgevers, andere 
instellingen en orga- 
nisaties de afbraak van 
het buurthuiswerk te 
voorkomen. ؛
Buiten de aktie-info 
bijeenkomst in de Rei- 
ger op vrijdag 18 fe- 
bruari van 11-15 uur, 
heeft er ook overleg 
met de Gemeente-raad
Zoals met alle voor- 
lichting geldt ook hier 

 voorkomen is beter ٠؛.
En zo zou de overheid 

 ook moeten denken ؛
voorkom ellende (en kos 

in de toekomst . إ( ten 
Betaal nu de voorlich- 
ting.

Ad van Heeswijk

* Protest-brieven naar 
Burgemeester, wethou- 
ders en Gemeente-raad.
* Brieven naar werkge- 
vers.
* Handtekeningenaktie.
* Kranten, radio en tv 
ge؛nformeerd. 
*Politieke partijen 
benaderd.
* Info-aktie bijeen- 
komst 18 februari in 
de Reiger.
Het werk dat de stich- 
ting Goed Gebit doet, 
wordt beoordeeld op wat 
het oplevert. Zo blijkt 
dat het bij de jeugd 
tot 6 jaar veel sukses 
heeft. Cariës bij deze 
leeftijdsgroep is sinds 
de Stichting aktief is 
{1 ?و3ر  met 40 أ ver- 
minderd.

ties van uitkeringsge- 
rechtigden. De middagen 
worden georganiseerd 
door een buurtgroep 
van uitkeringsgerech- 
tigden in samenwerking 
met De Reiger.
De eerste middag is op 
23 februari om 14 uur. 
Thema؛ de bijstandsuit- 
keringen. De 2e middag 
is op و maart, ook om 
2 uur. Het thema is dan 
de WAO-problematiek. 
De 3e middag is eind 
maart en gaat over de 
AOW en problemen van 
ouderen. Hans Hartman

UITKERING?kunnen ze geen protest- 
stakingen houden. Is 
dat nu zo? zijn uitke- 
ringsgerechtigden mak- 
kelijker te pakken? 
Rond deze vraagstukken 
en over alles wat u er 
verder ter sprake wilt 
brengen, worden de ko- 
mende tijd een aantal 
themamiddagen gehouden 
in buurthuis De Reiger. 
Daar zullen ook mensen 
aanwezig zijn die ac- 
tief zijn in organise-

HEEFT u EEK
Het heeft er alles van 
weg dat in 1983 met na- 
me de uitkeringsgerech- 
tigden de economische 
crisis moeten betalen 
in Nederland, het op 
vier na rijkste land 
+٥۴ wereld.
Uit het oogpunt van de 
regering is het ook 
makkelijker die groep 
te pakken. Uitkerings- 
gerechtigden hebben 
geen machtige vakbond 
achter zich; bovendien

Begrafenis  ̂en Creratieveraorging

J.F. SFIERINGS
Hugo de Grootkade 13 

Tel: 18.47.71

jden ؛terstond hulp na 0¥erl 
gelegenheid tot opbaring

^ ٠.
و bijzonder bloemwerk؛؛
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Buurtkrart Hugo de Groot

م '

20 GÜLDEN 
is genoeg
voor deze 
sloopwoning

^٥ GULDEN AKTIE

rond het plantsoen vaak 
slecht geïnformeerd 
zijn door de gemeente 
over de sloop en nieuw- 
bouwplannen. Als u 
hierover vragen heeft 
(bijv. verhuiskosten- 
vergo'eding, tijdsplan- 
ning, herhuisvesting 
enz.) dan kunt u deze 
stellen■ aan de voor- 
postambtenaar van Hall- 
straat 611 (in de keet 
tegenover waar vroeger 
de Prinsessekerk was). 
Spreekuren: maandag, 
woensdag en vrijdag 
van 10-13 uur.

te erkennen, zodat 
sloopwoningen in de 
toekomst allemaal een 
lagere huur kunnen 
krijgen. Over publici- 
teit hebben we ook niet 
te klagen: binnenkort 
verschijnt er een arti- 
kei in de Nieuwe Revu 
en we zijn ook al op 
Radio STAD geweest.
Als u in een sloopwo- 
ning woont en mee wilt 
doen of meer informatie 
wilt, neem dan kontakt 
op met Anneke Paehlig 
in buurthuis de Reiger 
tel. 845676, of met een 
van uw buren, met het
zwarte raamaffiche.

Alma Jongerius

GEDOGGBRIEF
Een 12-tal bewoners van 
sloopwoningen rond het 
Fred. Hendrikplantsoen 
die een zogenaamde 
"gedoogbrief" hebben 
van Herhuisvesting (nu 
HH genaamd vroeger CBH 
en GDH), hebben met en- 
kele ambtenaren gespro- 
ken over wat hun rech- 
ten zijn als hun W O -  
ning gesloopt gaat wor- 
den. Als je een gedoog- 
brief hebt en je wilt 
er meer over weten, 
vraag dan de notulen 
van deze bijeenkomst 
aan Ineke van Hooren, 
Fred. Hendrikplantsoen 
64*, of ga naar het in- 
formatiespreekuur van de voorpost, yan Hall- 
straat 611 op maandag, 
woensdag en vrijdag 
van 10-13 uur ،
Het blijkt dat bewoners

Het gaat goed met de 
20 gulden-aktie, die 
gehouden wordt rond het 
Fred.Hendrikplantsoen. 
De ongeveer 30 bewoners 
die 6 maanden geleden 
begonnen zijn met nog 
maar 20 gulden huur te 
betalen voor hun sloop- 
woning hebben tot nu 
toe f behalve wat drei- 
gementen, noch weinig 
van hun huiseigenaren 
(meestal grondbedrijf, 
maar ook wel enige par- 
tikulieren) vernomen. 
De gemeente ziet mis- 
schien ook in dat deze 
woningen niet mëër 
waard zijn, want een 
aantal bewoners van het 
gedeelte dat het eerst 
gesloopt gaat worden 
hebben bericht gekre- 
gen dat ze helemââl 
geen huur meer hoeven 
te betalen. Of dit een 
reaktie is op onze ak- 
tie weten we niet ze- 
ker, maar het zou kun- 
nen.
Inmiddels gaat de aktie 
in de andere blokken 
natuurlijk gewoon door, 
omdat:
*Een vochtige, tochti- 
ge, scheve woning de 
^olle huur niet waard
*Pe eigenaren er in de 
meeste gevallen ni^ts 
meer aan doen.
*Het de bewoners handen 
vol geld heeft gekost 
de woning leefbaar 
tg houden.

BRIEF
Samen met ak^ievoerders 
uit de Indische buurt 
is een brief geschreven 
aan de gemeenteraad met 
de vraag om onze aktie

16
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NIEUWBOUW IN DE INHAM?
Frederik 

Hendrikstraat 
25 -  43

Het plan ls hier 21 WO- 
ningen te bouwen,waar- 
onder 2 HAT-woningen en
2 bedrij fsruimten.Deze 
woningen zijn in de eer 
ste plaats bestemd voor 
de nog aanwezige huidi- 
ge bewoners en de reeds 
weggesaneerde bewoners 
van het plangebied.

Ivo Denisse
De foto is genomen ; : أ 
omstreeks 1930

De schets 
aan ٢٧١٨؛ geeft 

hoe het 
kunnen worden

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas 

Specialiteit:

ZOUTARME BOERENKAAS
2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62
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SPECIAAL ٧٠٥٢ BUURTGENOTEN
Door voordelige inkoop ؛ 
enkele nagelnieuwe fietsen, o.a, 
Peugeot en BSA etc. voor zëër 
speciale prijzen, plus mogelijk- 
heid tot stalling؛
Zolang de voorraad strekt
REPARATIES aan alle merken fietsen 
en bromfietsen, binnen 24 uur 
gereed

alle acces s oi r es voor CROSSFIETSEN 
steeds voorradig, o.a. helmen, 
handvatten, nummerborden, k^ie- 
beschermers, elleboogbeschermers, 
handschoenen, spatborden etc.

GROENEWOUDS 
TWEEWIELERS
2e Hugo de Grootstraat 12 

telefoon: 84 42 70
DONDERDAGAVOND ٠..KOOPAVOND

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089
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٧ $٠٢^٧٢^٨١^١٦ ^ eigen Keuken

snackbar
HALTE

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TEL:845106

Geopend:HUGOjeGROOT

Zoekt u nog een basisschool?

Dan kunt u terecht op de

Marnix van St. Aldegondeschool

WIJ:
- zijn een jong enthousiast team
- hehben kieine kiassen, dus kun- 

nen veel aandacht aan uw kind be- 
steden

- werkeh met moderne leermiddelen
- doen aan buitenschoolse aktivi- 

teiten

Voor inlichtingen of aanmeldingen ؛ 
Peuterspeelzaal en kleuterschool 
'De Draaitol1
Basisschool 'Marnix van St. Aide- 
gondeschool; Amaliastraat 5, tel. 
843661

GYM
DAMES-,EN HERENCONDITIETRAINING 
(OOK OP MUZIEK)
KRACHTTRAINING DAMES BODY-BUILDING 
WADO KAI KARATE.
INL.SCHIPPERSSTRAAT 3-9
TEL.228667 b.g.g.171752
DEP. V. OLDENBARNEVELDTPLEIN.
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Amsterdam ؛١٦ Het voordeligste adres

Koelkasten 
Gasfornuizen 
Radio/cassetterecorders 
Enz. enz.
Tegen prima prijzen.

WASAUTOMATEN
578,-
675,-

1248,- 
1799.”

voor
voor
voor
voor
voor

,-985

1515؛-,
,-2199

van
van
van
van
van

8Û30

مم 423

MARIJNEN
BAUKNECHT
ZANUSSI
BOSCH
^lE^E

KLEUREN
SONY KV 1614 van 1618,- voor 1349,-
ARISTONA 6>6 K 1020 van 2045,- voor 1398,-
BLAUPUNKT JAVA van 1898,- voor 1436,-
MITSUBISHI 2208 van 1898,- voor .1398,-'
NORDMENDE 56 cm van 1998,- voor 1498,■

٦VIDEORECORDERS
FISHER 7500 van 1798,- voor 1395,-
SONY SLC 6 van 1898.— voor 1648,-
AKAI VS 2 van 2298.- voor 1898,-
JVC 7600 van 2998.- voor 2398,-
SONY SL C9 van 3578,- voor 2999,-

CLERCQSTRAAT 66-68 
020-128647-181980

Donderdagavond koopavond

٠٠٠٢ serv،<e en vertrouwen
س


